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ABSTRAK 

Penelitian ini di latar belakangi dengan  tidak tercapainya nilai 

KKM dan kurangnya antusias serta peran aktif siswa pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas XII di Madrasah Aliyah 

Riyadlus Shalihin.sehingga di perlukan strategi pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan 

emosional siswa.Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah 

ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Inkuiri terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran 

inkuiri terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam dengan materi penyebaran Islam di Asia tenggara.  

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Riyadus Sholihin 

tahun ajaran 2021/2022. Penelitian menggunakan metode Quasi 

Eksperimen dengan menggunakan rancangan penelitian 

Nonequivalent Control Group Design  yaitu kelompok pertama diberi 

perlakuan( Kelompok Eksperimen) yaitu Kelas XII B, dan kelompok 

kedua tidak diberikan perlakuan( Kelompok Kontrol) yaitu kelas XII 

A. Metode tersebut didukung dengan teknik-teknik pengumpulan data 

meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan tes.   

Berdasarkan analisis data diperoleh beberapa hal yang 

menjadi temuan dalam penelitian ini adalah: (1)  berdasarkan uji 

normalitas didapat hasil belajar siswa tersebut berdistribusi normal 

dengan nilai hitung thitung > ttabel  atau 0,926 > 0,897. (2) berdasarkan 

hasil uji homogenitas pada post-test  siswa di peroleh x
2

Hitung  < x
2

Tabel 

atau 1,726 < 2,243  hal ini dapat disimpulkan bahwa varians berasal 

dari distribusi yang homogen. (3) untuk pengujian hipotesis 

menghasilkan data  akhir yaitu dengan thitung > ttabel yaitu 3,950 > 2.028  

yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor 

post-test kelompok eksperimen dengan rata-rata skor post-test 

kelompok kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa (Ha)  

diterima dan (Ho)  ditolak,  ini mengandung pengertian bahwa strategi 

pembelajaran inkuiri berpengaruh pada hasil belajar siswa kelas XII 

Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah 
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Riyadlus Sholihin pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

dengan materi Penyebaran Islam Di Asia Tenggra. 

 

 Kata kunci:  strategi pembelajaran inkuiri,  hasil belajar siswa 
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MOTTO  

 

 

َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فَ ْلَيت َُّقوا اللََّه 
 َوْليَ ُقوُلوا قَ ْوًًل َسِديًدا

 

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka 

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar. 

(Q.S An-Nisa 9 )
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahanya, 

(Jakarta:Sygma,2009). Hlm 1541 
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BAB I 

PENDAHULAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

  Skripsi ini berjudul” Pengaruh Strategi Pembelajaran 

Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XII Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Aliyah 

Riyadus Sholihin Kabupaten Lampung Utara”.  untuk 

menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul skripsi ini 

maka penulis perlu memberikan penjelasan maksud judul skripsi 

ini dengan menguraikan istilah judul sebagai berikut: 

1. Pengaruh  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh 

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang. pegaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang 

timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala 

sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa 

yang ada disekitarnya.
1
 Menurut Wiryanto, pengaruh adalah 

tokoh formal dan informal dimasyarakat yang memiliki ciri-

ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel 

dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi
2
 

Dapat disimpulkan pengaruh merupakan suatu daya 

atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu 

watak,orang, benda, kepercayaan dan perbuatan seseorang 

yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya. 

2. Strategi Pembelajaran Inkuiri 

Srategi pembelajaran Inkuiri adalah suatu kegiatan 

belajar yang mengajak siswa untuk berperan aktif dalam 

mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. 

Siswa berperan menjadi objek dan guru hanya sebagai 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 

IV. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008, Hlm. 990 
2 Di kutip dari https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-

para-ahli 
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fasilitator. Semua kegiatan belajar dipusatkan kepada siswa 

dan guru bertugas memberikan materi atau permasalahan dan 

siswa akan mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan 

yang ada secara mandiri.
3
 

3. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan. Hasil-hasil belajar tersebut mencakup 

kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotoik.  Hasil belajar 

mengakibatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk 

keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik sebagai 

hasil dari aktivitas atau suatu proses dalam belajar. 
4
 

4. Madrasah Aliyah  Riyadlus Shalihin  

 Madrasah Aliyah Riyadlus Shalihin   adalah salah satu 

lembaga pendidikan yang berada di desa Negara Tulang 

Bawang kecamatan Bunga Mayang kabupaten Lampung 

Utara. 

B. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang 

atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai 

tujuan hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. 

Kegiatan belajar adalah intinya Kegiatan pendidikan secara 

keseluruhan. Dalam proses pembelajaran Menggunakan strategi 

yang tepat akan menyederhanakan proses Belajar sambil 

menguasai strategi atau strategi pembelajaran  yang benar akan 

Mempromosikan pencapaian tujuan pembelajaran. Pendidikan 

memiliki pengaru yang sangat fundamental dalam kehidupan 

manusia dimasa depan atau pun sekarang ini.  Pendidikan 

merupakan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmaniah dan rohaniah peserta didik 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama.  Menurut undang-

undang NO. 20  tahun 2003 tentang system pendidikan  nasional 

                                                           
3 Sanjaya Wina., Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. (Jakarta: Kencana, 2006),Hlm 87. 
4 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2003),. Hlm. 46 
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menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
5
. Pendidikan 

dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara 

optimal, yaitu pengembangan potensi individu yang setinggi-

tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan 

spiritual sesuai dengan tahapan perkembangan serta karakteristik 

lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya dimana dia 

hidup
6
.Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa 

pendidikan adalah sebuah proses dimana peserta didik melakukan 

interaksi dengan lingkungan dan sumber belajar untuk 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman baru. 

Hasil belajar adalah suatu perubahan yang dialami 

seseorang setelah belajar, contoh dari yang tidak tahu menjadi 

tahu, dan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Terjadinya 

perubahan-perubahan tersebut mengalami tidak secara langsung 

terbentuk, akan tetapi melalui beberapa proses pembelajaran atau 

faktor-faktor yang lain yang masih berhubungan dengan kegiatan 

pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

oleh tiga faktor utama yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor 

dari luar siswa atau faktor lingkungan dan faktor pendekata. 

Faktor internal (dari diri peserta didik) seperti keadaan, kondisi 

jasamani dan rohani peserta didik, dan faktor eksternal dari luar 

diri peserta didik seperti kondisi lingkungan sekitar peserta didik, 

dan faktor pendekatan seperti strategi ataou metode yang 

digunakan peserta didik untuk mempelajari materi pelajaran. 

Seorang guru harus lebih bervariasi dalam menyampaikan 

materi ajar kepada peserta didik, karena dalam menciptakan 

kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan hasil belajar 

                                                           
5  Sanjaya Wina, strategi pembelajaran beriorentasi standar proses 

pendidikan,  ( Jakarta: kencana prenada media 2011),   Hlm.2.  
6  Hera lestari mi karsa dkk, pendidikan anak  SD, (Jakarta:departemen 

pendidikan Nasional, 2002,). Hlm. 31.   
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dengan baik merupakan tugas dan kewajiban guru. Oleh karena itu 

guru harus memikirkan dan membuat perencanaan kegiatan 

belajar mengajar yang dapat merangsang hasil belajar yang efektif 

dan efisien. 

Perkembangan sejarah & peradapan adalah satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan  menurut kehidupan kaum muslimin 

berdasarkan masa kemasa karna bagian dari perkembangan 

sejarah, Dengan tahu sejarah yang baik & benar, kaum muslimin 

dapat belajar guna sebagai tolak ukur pada perkembangan 

peradapan. Sehingga diperlukan menggunakan adanya mata 

pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini bisa sebagai khazanah & 

pembelajaran bagi anak didik buat memetik dan ibrah buat 

kehidupannya kelak yang akan datang. Allah Subhanahu wa 

Ta’ala berfirman dalam surat yusuf (12:111) yaitu  

 

َرٌة ِِلُوِلي اِْلَْلَباِب   يُ ْفتَ َرى   َحِديثًا َكانَ  َما ۗ  َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ
ْصِديَق الَِّذي بَ ْيَن يََدْيِه َوتَ ْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم تَ  َولَ ِكنْ 

 يُ ْؤِمُنونَ 
Artinya Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka (para 

Nabi dan umat mereka) itu terdapat pelajaran bagi orang-orang 

yang mempunyai akal (sehat). al-Qur’an itu bukanlah cerita yang 

dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang 

sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai 

petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman(yusuf 

12:111).
7
 

 

Sejarah merupakan pendidikan (Ma’uidzah) Allah 

terhadap kaum muslimin, sebagai peringatan dalam menjalani 

sunnah Rasul. Pelajaran yang Allah berikan dengan tujuan 

melahirkan sosok ummat yang memiliki kualitas mu’min, 

mujahid, istiqomah, shalihun dan shabirun. Ummat yang memiliki 

kualitas seperti ini baru bisa diperoleh melalui interaksi dan 

                                                           
   7 Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahanya, 

(Jakarta:Sygma,2009). Hlm 3849 
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keterlibatan diri secara langsung dalam harakah perjuangan secara 

total. 

Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan 

salah satu mata pelajaran yang terhimpun pada pendidikan 

kepercayaan Islam yang berisi mengenai kebudayaan & peradaban 

Islam pada masa lampau yang diajarkan pada jenjang pendidikan 

yang bernafaskan Islam, mulai pada taraf  madrasah ibtidaiyah, 

madrasah Tsanawiyah, & madrasah Aliyah. Sehingga diperlukan 

menggunakan adanya mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini 

bisa sebagai khazanah & pembelajaran bagi anak didik buat 

merogoh dan ibrah buat kehidupannya kelak yang akan datang. 

Strategi pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis 

dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan.
8
  Menggunakan strategi 

penyelidikan ini untuk belajar dapat menginspirasi keinginan 

Biarkan siswa tahu dan memotivasi mereka untuk melanjutkan 

pekerjaan mereka Sampai mereka menemukan jawabannya. 

Selain itu, siswa juga belajar Bagaimana menemukan jawaban 

secara mandiri dan memiliki keterampilan Berpikir kritis karena 

harus selalu menganalisa dan memproses informasi. Dengan 

teknik sederhana ini, itu dapat merangsang keinginan untuk 

mengetahui peserta Didik mendorong spekulasi pada subjek atau 

masalahnya. Peserta Didik lebih cenderung menjaga pengetahuan 

tentang masalah ini tidak dibahas sebelumnya jika mereka terlibat 

sejak awal dalam Pengalaman pelajaran. Proses penalaran itu 

sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan 

siswa.  

Menurut Hamruni mengatakan bahwa ciri utama  strategi 

pembelajaran inkuiri adalah menekankan kepada aktivitas siswa 

secara maksimal untuk mencari dan menemukan.
9
 strategi 

pembelajaran inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 

                                                           
8 Suyadi, strategi pembelajaran pendidikan karakter,  Bandung: remaja 

rosdakarya,  2013,   Hlm. l6.  
9 Hamruni. Strategi pembelajaran. (Yogyakarta: Insan Madani 2012)   Hlm. 

86 
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Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai 

penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tapi 

mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dan materi 

pelajaran itu sendiri. Siswa juga diarahkan untuk mencari dan 

menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga 

dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Strategi ini sering disebut 

sebagai strategi eksplorasi atau yang lebih dikenal dengan 

heuristic, yang berasal dari bahasa Yunani Heuriskein. Strategi 

pembelajaran berbasis pertanyaan adalah strategi pendidikan yang 

memungkinkan siswa untuk menanggapi suatu masalah melalui 

pemikiran kritis dan objektif. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti 

mendapati ada kesenjangan antara strategi guru dan hasil belajar 

peserta didik. Ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan 

tidak tercapainya ketuntasan dalam pembelajaran antara lain: 

pertama siswa membaca buku pelajaran hanya sebatas memenuhi 

perintah guru saja tanpa berusaha memahami kandungan isi 

bacaannya, kedua Guru dominan menggunakan strategi 

pembelajaran konfensional yaitu ceramah dalam menjelaskan 

materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam,  ketiga kurangnya 

antusias dan peran aktif peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran pada saat diskusi dan tanya jawab di kelas, Keempat 

Guru kurang membangkitkan motivasi siswa saat belajar sejarah 

kebudayaan Islam, kelima siswa belum terbiyasa dengan 

perubahan pembelajaran yang dari online menjadi ofline, Keenam 

pembelajaran masih terfokus ke satu arah .Yang mengakibatkan 

kepasa siswa yaitu siswa merasa bosan dalam melaksanakan 

pembelajaran sehingga siswa menjadi kurang aktif dan tanggap 

dalam proses pembelajaran. 
10

 

Melalui wawancara dengan buk Amanah S.Pd selaku guru 

pengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam beliau 

menyampaikan bahwa masih rendahnya pemahaman peserta didik 

pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dibuktikan 

dengan hasil perolehan nilai peserta didik yang belum mencapai 

                                                           
10 Observasi , Madrasah Aliyah Riyadlus Shalihin. 11 november 2021  
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kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 75.
11

 

Hal itu dibuktikan dengan adanya tabel berikut : 

 

Tabel 1.1 Daftar Nilai Siswa Kelas XII (A-B) 

 

NO 
NAMA (kelas 

XII A) 
NILAI NO 

NAMA 

(Kelas XII 

B) 

NILAI 

1 
Ahmad Rafli 

Hidayat 
72 1 

Akmal 

Nazarudin 
89 

2 
Adelia Putrid 

Maharani 
90 2 

Allin 

Novrian 
67 

3 
Ali 

Hardiansyah 
66 3 

Bagas 

Erlangga 
65 

4 
Angga 

Saputra 
84 4 

Dwi Nur 

Handayani 
81 

5 
Anggun 

Prameswari 
74 5 Eka Cahyani 62 

6 
Bella  

Oklatilnda 
60 6 Fitri Yuliana 83 

7 
Choirul Nur 

Shofia 
67 7 

Hengki 

Ramadhani 
73 

8 
Dian 

Restiyani 
65 8 

Mia 

Rahmawati 
69 

9 Eka Angraini 81 9 
Nia 

Larasanti 
64 

10 
Fitri M 

Setiawan 
68 10 

Okta Rida 

Yana 
84 

11 
Hamdan 

Gunawan 
64 11 

Putra 

Firmansyah 
63 

12 
Juanda 

Saputra 
82 12 

Riski 

Kurniawan 
70 

13 Kahfi Saputra 89 13 Rismawati 84 

                                                           
11 Amanah, Wawancara, Madrasah Aliyah Riyadlus Shalihin. 12 november 

2021 
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14 
Lutfia 

Tanjung 
67 14 

Surya 

Setiawan 
77 

15 
M. Bahrul 

Ulum 
65 15 

Umi Hindun 

Karimah 
86 

16 Novi Sapitri 81 16 Septiyani 65 

17 
Putrid 

Rahmawati 
62 17 Siswanto 84 

18 
Riya Maya 

Sari 
83 18 

Wiwik 

Novita 
77 

19 Setiawan 73    

20 Sri Wahyuni 69    

Jumlah 1.442 Jumlah  1.315 

Rata- Rata  71.2 Rata- Rata  73.1 

Sumber : nilai hasil belajar siswa kelas XII 
12

 

Untuk mengatasi permasalahan pada pembelajaranan 

yang dilakukan, maka perlu adanya strategi pembelajaran yang 

tepat dan sesui dengan kondidi lingkungan dan perkembangan 

emosional siswa. Sehingga penggunaan strategi pembelajaran 

Inkuiri sebagai strategi dalam pembelajaran dapat menyampaikan 

bahan ajar tidak dengan bentuk materi yang final atau langsung 

namun dengan pendekatan dengan mengarahkan siswa melakukan 

penyelidikan masalah yang diharapakan dapat memberikan 

dampak kepada hasil belajar siswa yang meninggkat walaupun 

pembelajaran dilakukan secara daring dan terbatas.  

Berdasarkan uraian pada teks diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran Inkuiri terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. 

Yakni menggunakan judul penelitian “Pengaruh  Strategi  

Pembelajaran  Inkuiri Terhadap Hasil Belajar  Siswa  Kelas 

XII Mata Pelajarann Sejarah Kebudayaan Islam Di 

Madrasah Aliyah Riyadlus Shalihin Kabupaten Lampung 

Utara“. 

 

                                                           
12

 Dokumen,Nilai Hasil Belajas Siswa, 13 November 2021  
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C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yaitu sebagai berikut: 

a. Peserta didik kurang tanggap dan aktif dalam proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung 

b. Peserta didik belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan  

c. Guru kurang membangkitkan motivasi siswa saat belajar  

d. Pembelajaran masih terfokus pada satu arah saja  

e. Siswa belum terbiyasa dengan pembelajaran ofline  
 

2. Batasan Masalah 

Agar masalah yang akan dibahas tidak meluas dan 

mengurangi adanya penyimpangan pembahasan masalah yang 

akan diteliti maka peneliti membatasi permasalahan yang akan 

dikaji sebagai berikut: 

a. Penelitian ini terkait tentang Pengaruh Strategi 

pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar siswa kelas 

XII  pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di  

Madrasah Aliyah Riyadlus Shalihin 

b. Dalam penelitian ini hasil belajar dilihat dari hasil Tes 

pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. 
 

D. Rumusan Masalah  

   Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh 

penggunaan strategi pembelajaran  Inkuiri terhadap hasil belajar 

siswa kelas XII  pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di 

Madrasah Aliyah Riyadlus Sholihin? 
 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah  untuk  mengetahui pengaruh strategi pembelajaran  

inkuiri  terhadap hasil belajar siswa kelas XII  pada mata pelajaran 

sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Riyadlus Sholihin.  
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1.  Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang  

penggunaan strategi pembelajaran  inkuiri dalam 

pembelajaran  untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

terhadap mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. 

 

2. Secara praktis 

a.  Bagi penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi 

penulis tentang pengaruh penggunaan strategi 

pembelajaran  Inkuiri dalam pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan 

Islam madrasah Aliyah riyadus Sholihin dan Sebagai 

salah satu syarat guna menyelesaikan studi dalam rangka 

memperoleh sarjana strata satu pada jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan. 

b. Bagi guru 

Guru dapat memperoleh wawasan dan 

pengetahuan mengenai cara mengajar yang  lebih ber-

variasi dengan menggunakan strategi pembelajaran inkuiri 

dan Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi 

para guru dalam rangka perbaikan strategi pembelajaran 

yang lebih efektif, aktif dan menyenangkan pada mata 

pelajaran sejarah kebudayaan Islam. 

c. Bagi  Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

guna mengembangkan strategi pembelajaran inkuiri  

untuk mengoptimalkan pembelajaran dan Penelitian ini 

diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi 

sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan 

dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi para 

pendidik. 
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d. Bagi Siswa 

Dengan diberikannya materi pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam dengan menggunakan strategi 

pembelajaran  inkuiri hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan serta memperkaya pengalaman pembelajaran 

yang menyenangkan dan Bagi siswa dapat menggunakan 

strategi pembelajaran yang sudah diajarkan dan mampu 

diterapkan secara mandiri dengan baik agar dapat 

mencapai hasil belajar lebih yang maksimal. 

 

G. Kajian Penelitian  Terdahulu Yang Relavan  

Berdasarkan kan eksplorasi dari peneliti terdapat beberapa 

hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian 

ini.temuan  tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. 

1. Ismi Wahida Solehah, 2018,  Pengaruh Penggunaan metode 

Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Pada Kelas VII  SMP Negeri 1 

Kibang
13

.  Penelitian ini berfokus pada dampak dari 

penggunaan metode inkuiri yaitu peningkatan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam.  

Persamaan penelitian terletak pada penggunaan inkuiri. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada  instrument penelitian 

pada sebelumya menggunakan angket sebagai instrument 

penelitian dan pada penelitian ini menggunakan tes sebagai 

instrument dalam penelitianya serta pada teknis analisisi data 

penelitian sebelumha menggunakan chi kuadrat dan pada 

penelitian ini menggunakan uji t, serta perbedaan pada mata 

pelajaran yang diambil pada penelitian sebelumnya mata 

pelajaran pendidkan agama islam dan pada penelitian ini mata 

pelajaran sejarah kebudayaan islam.  

2. Ulfa yunida 2017, Peningkatan Hasil Belajar Aqidah Akhlak 

Melalui Strategi Belajar Inquiry Di Kelas Xi Ma Mathla’ul 

                                                           
13 Ismi Wahida Solehah, Pengaruh Penggunaan Metode Inkuiri Terhadap 

Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Kelas VII  

SMP Negeri 1 Kibang, Skripsi, (Metro: Pendidikan Agama Islam, Institut Agama 

Islam Negeri Metro,2018) https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1345 



12  

 
 

Anwar Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Tahun 

Ajaran 2016/2017.
14

 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk mendapatkan data dilakukan melalui kajian 

reflektif, partisipatif dan kolaboratif. Dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Inquiry 

Tipe discovery oriented inquiry. Penelitian ini dilakukan 

dengan dua siklus. Pada siklus pertama sebagian siswa belum 

terbiasa dengan kondisi belajar melalui Strategi Pembelajaran 

Inquiry Tipe discovery oriented inquiry. Persamaan terletak 

pada penggunaan strategi pembelajaran inkuiri. Perbedaaan  

terletak pada metode penelitian yang di gunakan pada 

penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan 

menggunakan PTK, dan pada penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan menggunakan quasi eksperimen. 

Pada penelitian sebelumnya pada mata pelajaran ilmu 

pendidikan islam dan pada penelitian ini pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam.pada penelitian sebelumnya untuk 

mengetahui peranan dari strategi pembelajaran inkuiri dan 

pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh strategi 

pembelajaran inkuiri.  

3. Mega Kristina gea, 2020,  “Efektivitas Strategi Pembelajaran 

Inkuiri Berbantuan Proyektor Untuk Meningkatkan Hasil 

belajar Peserta Didik SMP Negeri 1 Lau Baleng Pada Materi 

pokok Pesawat sederhana TP 2020/2021”. 
15

Penelitian ini 

menerapakan strategi pembelajaran inkuiri untuk mengetahui 

kefektifn strategi tersebut dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. Persamaan terletak pada penggunaan strategi 

pembelajaran inkuiri guna mengetahui hasil belajar siswa. 

                                                           
14 Yunida, Ulfa. Peningkatan Hasil Belajar Aqidah Akhlak Melalui Strategi 

Belajar Inquiry Di Kelas Xi Ma Mathla’ul Anwar Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran Tahun Ajaran 2016/2017. 2017. Phd Thesis. Uin Raden Intan Lampung. 

http://repository.radenintan.ac.id/2728/1/SKRIPSI_ULFA_YUNIDA.pdf 
15 Mega Kristina gea,  “Efektivitas Strategi Pembelajaran Inkuiri 

Berbantuan Proyektor Untuk Meningkatkan Hasil belajar Peserta Didik SMP Negeri 

1 Lau Baleng Pada Materi pokok Pesawat sederhana TP 2020/2021”, Skripsi, ( 

Pematang Siantar  ,Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Nomensen, 

2020),. http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5033 
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Perbedaan penilitian ini yaitu pada tujuan penelitian 

sebelumya mengkaji tentang efektifitas strategi pembelajaran 

inkuiri dalam meningkatkan hasil belajar, dalam penelitian ini 

peneliti ingin mengetahui pengaruh dari srtategi pembelajaran 

inkuiri terhadap hasil belajar.  

4. Sosiawan Hadarawi dan I Made Parsa “Peningkatan Hasil 

Belajar Pengendali Elektromagnetik Melalui Strategi 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Pada 

Peserta Didik Kelas Xi Titl Smk Negeri 2 Kupang”
16

. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar Pengendali Elektromagnetik 

peserta didik melalui strategi pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Subjek penelitian ini adalah 27 orang peserta didik kelas XI 

TITL SMK Negeri 2 Kupang. Penelitian tindakan kelas 

(Classroom action research) ini terdiri dari dua siklus dengan 

masing- masing empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi dan data yang 

terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. 

Persamaan padapenelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil 

belajar siswa melalui strategi pembelajaran inkuiri. Perbedaan 

terletak pada model penelitian sebelumnya menggunakan 

penelitian tindakan kelas Classroom action research, dan 

pada penelitian ini menggunakan model penelitian control 

group pre-test post-test design.  

5. Firman Aulia Ramadhan, “Penggunaan Strategi 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Dalam Pembelajaran Ipa 

Di Pendidikan Sekolah Dasar”,
17

 Penelitian ini bertujuan 

                                                           
16 Sosiawan Hadarawi & Parsa I. Made. "Peningkatan Hasil Belajar 

Pengendali Elektromagnetik Melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

(Guided Inquiry) Pada Peserta Didik Kelas XI Titl Smk Negeri 2 

Kupang."Jurnal, (Prodi Pendidikan Teknik Elektro, FKIP,Universitas Nusa 

Cendana 1.1 2018): 26-33. Vol. 15, No. 02 

http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/spektro/article/view/639 
17 Firman Aulia Ramadhan,. "Penggunaan Strategi Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing dalam Pembelajaran IPA di Pendidikan Sekolah 

Dasar."jurnal, (VEKTOR: Jurnal Pendidikan IPA, Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Shiddiq Jember 2.2 2021): 56-66.Vol. 02, No. 02 https://vektor.iain-

jember.ac.id/index.php/vtr/article/view/35 
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untuk mengetahui bagaimana penggunaan Strategi 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing pada Pembelajaran IPA di 

Pendidikan Sekolah Dasar. Metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengambilan data 

dilakukan dengan studi literatur. Persamaan terletak pada 

strategi inkuiri yang di gunakan perbedaan terletak pada 

tempat penelitian dan metode yang di gunakan dalam 

penelitian tersebut di mana dalam penelitian sebelumnya 

menggunakan metode kualitatif dan pada penelitian ini 

menggunakan metode kuantitaif.  

Dari penyataan di atas dapat di ambil kesimpulan 

persamaan dari setiap penelitian sebelumnya terletak pada 

strategi pembelajaran inkuiri yang di gunakan sebagai teori 

yang di ujikan guna untuk mengetahui keberhasilan dari teori 

strategi tersebut. Dan perbedaan terletak pada tempat 

penelitian, materi yang di gunakan, mata pelajaran yang di 

gunakan, metode penelitian yang di gunakan, serta analisis 

data dari setiap kajian terdahulu yang digunakan terdapat 

perbedaan dengan penelitian yang di lakukan saat ini. Pada 

penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif  dengan 

model quasi eksperimen, pada siswa kelas XII mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam materi Penyebaran Islam Di Asia 

Tenggara.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah 

dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan uraian dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitia 

terdahulu yang relavan, strategi pembelajaran  

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN  TEORI  

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan 

referensi yang menjadi landasan dalam mendukung 
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studi penelitian ini, di antaranya adalah teori 

mengenai pengertian strategi pembelajaran  

Inkuiri,tujuan strategi pembelajaran  Inkuiri, langkah-

langkah penggunaan strategi pembelajaran  Inkuiri, 

peranan guru dan siswa dalam strategi pembelajaran  

Inkuiri, keunggulan dan kekurangan strategi 

pembelajaran  Inkuiri, pengertian pembelajaran 

daring, factor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar, dan dan pengertian sejarah kebudayaan Islam. 

BAB III METODE PENELITIAN   

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian terkait 

waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, instrumen 

penelitian, uji validitas dan reabilitas data, uji prasarat 

analisis dan uji hipotesis.  

BAB IV:   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi deskripsi data, pembahasan hasil 

penelitian dan analisis.  

BAB V: PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. 

 



 

 

16 

 

BAB II 

LANDASAN  TEORI  

 

 

A. Strategi pembelajaran  inkuiri  

1. Pengertian inkuiri  

Inkuiri berasal dari bahasa Inggris inquiry  yang 

secara harfiah berarti penyelidikan. Carin dan soun  

mengemukakan bahwa Inkuiri adalah the processes of  

investigating a problem.
1
 Menurut pendapat amin dan rostiah  

mengatakan bahwa Inkuiri adalah suatu perluasan proses 

discovery yang digunakan dalam cara yang lebih dewasa 

sebagai tambahan pada proses  discovery, inkuiri mengandung 

proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya 

merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan 

eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik 

kesimpulan, menumbuhkan sikap objektif, jujur rasa ingin 

tahu dan terbuka. Peserta didik diberikan hak penuh dalam 

proses pembelajaran. Ia dituntut untuk dapat menemukan 

sendiri jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru ataupun pendidik. 

Kuslan stone mendefinisikan model inkuiri sebagai 

pengajaran guru dan anak mempelajari peristiwa-peristiwa 

dan gejala-gejala ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para 

ilmuwan.
2
 Tujuan utama dari pembelajaran Inkuiri adalah 

pengembangan kemampuan berpikir, jadi  di dalam 

pembelajaran Inkuiri bukan hanya guru yang dapat 

mempelajari dan menelaah materi pembelajaran melahirkan 

peserta didik juga dituntut untuk dapat berpikir kritis dan 

menemukan jawaban yang pasti. 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Inkuiri merupakan suatu proses yang 

                                                           
1 E. Mulyasa,  Menjadi Guru Professional; Menciptakan Pembelajaran 

Kreatif Dan Menyenangkan,( Jakarta: Pt Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 108 
2 Ibid., Hlm... 20 
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ditempuh peserta didik untuk memecahkan masalah, 

merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, 

mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik 

kesimpulan. Jadi, di dalam model Inkuiri ini peserta didik 

terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu 

permasalahan yang diberikan guru. Dengan demikian, siswa 

akan terbiasa bersikap seperti para ilmuwan,  yaitu teliti, 

tekun, objektif atau jujur, kreatif dan menghormati pendapat 

orang lain. Dengan meningkatkan pembelajaran Inkuiri di 

sekolah diharapkan akan dapat meningkatkan hasil dan 

motivasi peserta didik dalam pembelajaran Inkuiri 

kemampuan berpikir dan aktivitas peserta didik di sekolah 

lebih diutamakan, mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses mental. 

2. Pengertian Strategi Pembelajaran  Inkuiri 

Strategi Pembelajaran Inkuiri  Menurut Sanjaya 

adalah   rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan 

pada proses berpikir analitis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 

Pembelajaran inkuiri dibangun dengan asumsi bahwa sejak 

lahir manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di 

sekililingnya tersebut merupakan kodrat sejak ia lahir ke 

dunia, melalui indra penglihatan, indra pendengaran, dan 

indra-indra yang lainnya. Keingintahuan manusia terus 

menerus berkembang hingga dewasa dengan menggunakan 

otak dan pikirannya. Pengetahuan yang dimilikinya akan 

menjadi bermakna manakala didasari oleh keingintahuan 

tersebut 3 

Menurut slamet Strategi pembelajaran  Inkuiri adalah 

cara menyampaikan bahan pengajaran dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi 

                                                           

3 Ibid,. Hlm.87. 
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intelektualnya melalui kegiatan yang disusun sendiri untuk 

menemukan jawaban yang meyakinkan terhadap  

permasalahan dan yang dihadapkan kepada Nya dengan 

proses pelacakan data dan informasi serta pemikiran yang 

kritis, logis dan sistematis.
4
 

 strategi pembelajaran  Inkuiri merupakan bagian 

yang penting dalam pembaharuan pendidikan karena pada 

strategi pembelajaran  ini siswa didorong untuk terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran dengan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip yang mereka temukan, dan guru mendorong 

siswa untuk mempunyai pengalaman dan melakukan 

percobaan yang memungkinkan mereka memperoleh 

pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar mereka sendiri
5
 

Menurut sunaryo Strategi pembelajaran  Inkuiri dalam 

proses pembelajaran adalah strategi melibatkan siswa dalam 

Tanya jawab, mencari data, dan melakukan penyelidikan. 

Dalam pelaksanaannya siswa bertanggung jawab untuk 

memberikan gagasan atau pemikiran dan pertanyaan untuk 

dieksplorasi, mengajukan hipotesa untuk diuji, 

mengumpulkan dan mengorganisir data  yang dipakai untuk 

menguji hipotesa dan sampai pada pengambilan kesimpulan.
6
 

strategi pembelajaran  Inkuiri dimaksudkan untuk 

memberikan latihan kepada siswa dalam berpikir. Strategi 

pembelajaran  ini dapat menghindarkan siswa dalam membuat 

kesimpulan yang tergesa-gesa, siswa perlu 

mempertimbangkan kemungkinan pemecahan masalah dan 

menangguhkan pengambilan keputusan sampai terdapat bukti-

bukti yang cukup.
7
  

Piaget mendefinisikan strategi pembelajaran Inkuiri 

sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi siswa 

                                                           
4 Slamet,Proses Belajar Mengajar Dalam Proses Kredit 

Semestersks,(Jakarta : Bumi Aksara,1993), Hlm. 116. 
5 Nurhadi & A.G. Senduk, Pembelajaran Konstektual (CTL) Dan 

Penerapan Dalam KBK, (Malang; Universitas Negri Malang,2003), Hlm.78 
6 Sunaryo, Strategi Belajar Mengajar Ilmu Pengetahuan Social,(Malang: 

IKIP Malang.1989) Hlm. 117 
7  Muhaimin, strategi belajar mengajar,( Surabaya:cv  Citra 

media,1996,)Hlm.88 
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untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas ingin 

melihat sesuatu yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin 

menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas 

pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu 

dengan penemuan yang lain, serta membandingkan sesuatu 

yang ditemukan oleh diri sendiri dengan penemuan yang lain, 

serta membandingkan sesuatu yang ditemukan oleh diri 

sendiri dengan ditemukan orang lain.
8
 

Berdasarkan beberapa sumber tentang pengertian 

strategi pembelajaran inkuiri dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran inkuiri adalah suatu kegiatan belajar 

yang mengajak siswa untuk berperan aktif dalam mencari dan 

menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Siswa 

berperan menjadi objek dan guru hanya sebagai fasilitator. 

Semua kegiatan belajar dipusatkan kepada siswa dan guru 

bertugas memberikan materi atau permasalahan dan siswa 

akan mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang 

ada secara mandiri. 

3. Tujuan Strategi pembelajaran  Inkuiri  

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar. Tujuan akan memberi arah kemana 

kegiatan belajar mengajar akan tercapai bila seorang guru bisa 

memilih dan menerapkan strategi yang tepat. Tujuan 

dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, 

maka strategi atau strategi pembelajaran  yang digunakan 

harus sesuai dengan tujuannya. Seorang guru sebaiknya 

menggunakan strategi atau strategi pembelajaran  yang dapat 

menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat 

dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Adapun tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran  

Inkuiri yaitu agar siswa terangsang oleh tugas, dan aktif 

                                                           
8  Putra Sitiatava. Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis 

Sains,(Yogyakarta: DIVA Press, 2013. ) Hlm. 87 
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mencari serta meneliti pemecahan masalah itu sendiri, 

mencari sumber dan belajar bersama di dalam kelompok. 

Diharapkan juga siswa mampu mengemukakan pendapatnya, 

berdebat, menyanggah, dan memperhatikan pendapatnya, 

menumbuhkan sikap obyektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka 

dan lain sebagainya. Dengan menggunnakan strategi 

pembelajaran  Inkuiri ini, siswa di haraapkan akan terlatih 

dalam menyelesaikan persoalan sehingga dapat berpikir 

dengan sistematis berdasarkan pengalaman yang didapatkan 

mengenai bagaimana memecahkan suatu persoalan ataupun 

permasalahan yang dihadapinya. Serta diharapkan seorang 

siswa mampu mengembangkan kemampuan intelektual untuk 

berpikir secara sistematis logis dan kritis dalam proses 

pembangunan mental peserta didik. 

 Adapun tujuan khusus dari strategi pembelajaran  

Inkuiri yaitu sebagai berikut: 

a. mengembangkan keterampilan, kepercayaan diri, 

mengembangkan sikap peserta didik untuk 

mampu memberikan suatu keputusan secara tepat 

dan objektif. 

b. membina serta mengarahkan sikap rasa ingin tahu 

yang tinggi. 

c. mengarahkan serta mengembangkan kemampuan 

aspek kognitif, efektif dan psikomotor dari 

peserta didik agar dapat berkembang secara 

maksimal. 

d. mengembangkan kemampuan berpikir agar lebih 

tanggap, cermat dan melatih daya nalar peserta 

didik. 

e. Mengarahkan peserta didik bagaimana belajar 

untuk keluar dari situasi yang sulit. 

f. Belajar untuk bekerja sama dalam suatu 

kelompok untuk memecahkan suatu masalah. 
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g. Memberikan pembelajaran bagaimana bertindak 

dalam menghadapi situasi yang baru.
9
 

Setelah pemaparan di atas, dapat disimpulkan 

bahwasanya tujuan dari strategi pembelajaran  Inkuiri yaitu 

mampu membuat ataupun mengarahkan siswa agar lebih aktif, 

sehingga siswa tertantang oleh tugas, dan bersemangat dan 

ingin tahu tentang masalah mereka sendiri, mencari sumber 

daya dan belajar bersama. Siswa juga diharapkan dapat 

mengekspresikan diri, berpendapat, menantang dan 

berkonsentrasi pada ide-ide mereka, meningkatkan motivasi, 

kejujuran, mengajukan pertanyaan, terbuka, dll. 

4. Langkah-Langkah Penggunaan Strategi pembelajaran  

Inkuiri  

Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

strategi pembelajaran  Inkuiri terdapat langkah-langkah agar 

dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal 

yaitu sebagai berikut:
10

 

a. Orientasi (Orientation) 

Proses orientasi merupakan langkah awal yang 

berupaya menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. 

Selama ini, guru berpartisipasi dalam mempromosikan 

kesiapan untuk menyelesaikan kurikulum dengan 

memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan 

masalah. Langkah perencanaan merupakan langkah yang 

sangat penting karena keberhasilan penggunaan strategi 

pembelajaran  Inkuiri sangat tergantung pada kemampuan 

dan kesiapan siswa dalam memecahkan masalah. 

dikalangan siswa, proses pembelajaran tidak berhasil 

 

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses 

perencanaan adalah: 

                                                           
9 Ibid., Hlm.. 25 
10 Ibid., Hlm.. 202  
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1) Mendeskripsikan topik, tujuan dan hasil belajar 

yang dapat dicapai siswa. Misalkan saat guru 

masuk ke kelas setelah pembacaan doa guru 

menjelaskan topik pembelajaran dan memberikan 

motivasi kepada siswa agar semangat untuk 

belajar pada materi tersebut. 

2) menggambarkan kegiatan utama yang harus 

dilakukan siswa untuk mencapai tujuan mereka 

3) menjelaskan pentingnya pembelajaran mata 

pelajaran dan program untuk memotivasi siswa. 

 

b. Merumuskan Masalah (Formulate The Problem) 

merumuskan masalah adalah langkah untuk 

membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung 

teka-teki ataupun tantangan. persoalan yang disajikan 

adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir 

dalam memecahkan masalah teka-teki tersebut. dikatakan 

teka-teki dalam rumusan masalah yang dikaji disebabkan 

masalah itu tentu ada jawabannya dan siswa didorong 

untuk mencari jawaban yang tepat sesuai kemampuan 

siswa. proses mencari jawaban itulah yang sangat penting 

dalam strategi Inkuiri ini, sehingga saat melalui proses ini 

siswa diharapkan memperoleh pengalaman yang sangat 

berharga dan bermanfaat sebagai upaya pengembangan 

mental melalui proses berpikir secara logis kritis dan 

inovatif. 

c. Merumuskan Hipotesis (Formulate A Hypothesis) 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu 

permasalahan yang sedang dikaji atau diteliti. Dan karena 

jawaban tersebut sementara, maka perlu adanya uji 

kebenaran dari hipotesis tersebut. Hipotesis yang muncul 

harus bersifat rasional dan logis sehingga dalam hipotesis 

tersebut harus memiliki landasan berpikir yang kokoh 

karena bukan merupakan suatu hasil yang yang 

sembarangan. Kemampuan berpikir secara logis inilah 

yang akan sangat mempengaruhi kedalaman wawasan 
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yang dimiliki oleh keluasan pengalaman, dengan 

demikian maka setiap individu yang kurang memiliki 

wawasan akan sulit untuk mengembangkan hipotesis yang 

rasional dan sehingga perlu memiliki kedalaman wawasan 

yang luas agar mampu dan mudah memahami hipotesis 

tersebut. 

d.   Mengumpulkan Data (collecting data) 

  Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan 

informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

verifikasi hipotesis yang diajukan. dan dalam strategi 

pembelajaran Inkuiri, pengumpulan data merupakan 

proses mental yang sangat penting bagi perkembangan 

intelektual. Proses pengumpulan data tidak hanya 

membutuhkan motivasi untuk belajar, tetapi juga 

membutuhkan ketekunan dan kemampuan untuk 

menggunakan potensi berpikir. Kemudian, dalam 

pengumpulan data, seorang guru berperan mengajukan 

pertanyaan kepada siswa sehingga dapat mendorong siswa 

untuk berpikir dan menemukan informasi yang mereka 

butuhkan. 

e.    Menguji Hipotesis (test the hypothesis) 

   menguji hipotesis adalah suatu proses dalam 

menemukan jawaban yang bisa diterima dan dianggap 

sesuai dengan data ataupun informasi yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengumpulan data. Dalam pengujian 

hipotesis untuk mencari tingkat keyakinan atas jawaban 

yang diberikan melalui proses membandingkan antara 

jawaban yang diajukan dengan data yang ditemukan. 

Selain itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan 

kemampuan berpikir secara rasional. Yang dapat diartikan 

kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya 

berdasarkan argumentasi, tetapi juga harus berdasarkan 

data yang telah ditemukan dan data tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya.  
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f.    Menarik Kesimpulan (draw a conclusion) 

  pada tahap ini merupakan tahap terakhir yaitu 

menarik kesimpulan,menarik kesimpulan atau dapat di 

katakan juga dengan merumuskan masalah adalah proses 

mendeskripsikan, menjelaskann atau mempresentasikan 

hasil temuan yang di peroleh setelah melaksanakan 

pengujian hipotesis. Agar dapat menghasilkan kesimpulan 

yang akurat,maka sebaikya guru membantu dalam proses 

ini. 
11

 

5. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran  inkuiri  

Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi 

pembelajaran  Inkuiri terdapat  beberapa prinsip- prinsip  

dalam  strategi pembelajaran  Inkuiri yaitu: 

a. Orientasi pada perkembangan intelektual siswa. 

Pembelajaran berbasis Inkuiri dirancang oleh para 

ahli pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan 

perkembangan intelektual anak (siswa). Oleh karena itu, 

selama pembelajaran dilakukan dengan model 

pembelajaran berbasis Inkuiri ini, proses pembelajaran 

yang dilakukan anak sangat penting, tidak hanya 

memperhatikan hasil belajar. 

b. Prinsip interaksi dan kolaborasi 

Melalui pembelajaran berbasis Inkuiri, siswa 

didorong untuk berinteraksi dengan semua siswa lain 

setiap saat melalui diskusi. Guru menjadi fasilitator 

pembelajaran. Guru harus mampu memotivasi siswa 

untuk berkolaborasi dengan teman dalam kelompoknya, 

maupun dengan teman lain di kelasnya, untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

c. Bertanya, bertanya dan bertanya 

Dalam proses pembelajaran berbasis Inkuiri, 

pertanyaan yang diajukan oleh guru sebagai fasilitator 

                                                           
11 Jumanta Hendayana, Model Dan Metode Pembelajaran Kreatif Dan 

Berkarakter, (Bogor,G Hlmia Indonesia,2014), Hlm. 34-36 
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pembelajaran sangat penting. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir 

dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Sama 

pentingnya dengan pertanyaan yang diajukan oleh guru, 

pertanyaan yang diajukan oleh siswa bahkan lebih 

penting. Pertanyaan yang diajukan siswa menunjukkan 

seberapa dalam mereka berpikir. Semakin baik kualitas 

pertanyaan yang diajukan oleh siswa, maka semakin baik 

pula pembelajaran berbasis Inkuiri yang dilakukan oleh 

guru. Siswa kemudian harus mencari solusi dan jawaban 

dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Karena pembelajaran 

berbasis Inkuiri adalah pembelajaran yang membantu 

siswa mengembangkan pengetahuannya berdasarkan rasa 

ingin tahunya.  

d. Pembelajaran dalam pembelajaran berbasis Inkuiri adalah 

pembelajaran berpikir 

Prinsip penting dari pembelajaran berbasis Inkuiri 

adalah belajar berpikir. Ketika siswa menerima 

rangsangan atau rangsang pada awal pembelajaran, maka 

akan timbul rasa ingin tahu dalam dirinya. Tunjukkan 

mereka berpikir. Ketika mereka mengajukan pertanyaan, 

mereka menunjukkan bahwa mereka ingin tahu dan 

berpikir. Selanjutnya, guru hanya menginstruksikan 

mereka untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka dan 

melanjutkan proses berpikir sehingga, terlepas dari 

keinginan mereka sendiri, mereka menemukan 

pengetahuan dan fakta yang relevan. 

e. Keterbukaan dan kesempatan belajar yang lebih besar 

bagi siswa 

Pembelajaran berbasis Inkuiri menekankan bahwa 

peran guru adalah sebagai fasilitator di dalam kelas. Guru 

bukan satu-satunya sumber informasi dan bukan pula 

sumber informasi utama. Siswa akan memperoleh 

informasi dan wawasan dari kesempatan guru untuk 

mengeksplorasi hal-hal yang ingin diketahui siswa lebih 

lanjut. Keterbukaan bagaimana siswa menemukan dan di 
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mana menemukan informasi yang mereka butuhkan juga 

merupakan prinsip penting dalam pembelajaran berbasis 

Inkuiri ini. Setiap kelompok siswa dapat menggunakan 

strategi pembelajaran  dan strategi pembelajaran  yang 

berbeda serta sumber informasi yang berbeda selama 

proses pembelajaran.
12

 

6. Kelebihan Dan Kekurangan Strategi pembelajaran  

Inkuiri  

Strategi pembelajaran  Inkuiri adalah strategi 

pembelajaran   yang banyak direkomendasikan, dimana 

memiliki banyak kelebihan  antara lain: 

a. Pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran  Inkuiri 

dianggap lebih jauh bermakna dikarenakan pembelajaran 

tersebut menekankan kepada pengembangan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang kepada 

siswa. 

b.  Pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar siswa 

sehingga siswa tidak monoton terhadap pembelajaran dan 

tidak merasa bosan. 

c.  Belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman. Dalam strategi pembelajaran  Inkuiri 

strategi ini sangat sesuai dengan perkembangan psikologi 

belajar modern siswa. 

d.  Dengan menggunakan strategi pembelajaran  Inkuiri ini 

mampu menyamaratakan pembelajaran sehingga tidak 

terjadi penghambatan terhadap pembelajaran siswa, dalam 

artian untuk siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-

rata dapat membantu temannya agar dapat memahami 

materi pembelajaran.. 

e.  Siswa dapat belajar mandiri sehingga dalam memberikan 

argumen dapat mengembangkan potensi dirinya 

semaksimal mungkin. 

                                                           
12 Ibid. 48 
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f.  Dapat mendorong siswa untuk memiliki pola pikir serta 

memiliki inisiatif dan mampu untuk mengarahkan sikap 

siswa agar memiliki sikap yang objektif, jujur dan 

terbuka. 

 Sedangkan kekurangan dari  menggunakan strategi 

pembelajaran  Inkuiri ini adalah sebagai berikut: 

a. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, apabila 

strategi pembelajaran  ini digunakan sebagai strategi 

pembelajaran  utama dalam pembelajaran. 

b.  Dengan adanya kebiasaan siswa yang berubah-ubah 

dalam belajar maka sangat sulit dalam merencanakan 

pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran  Inkuiri 

secara langsung. 

c.  Perlu waktu yang lama ataupun panjang dalam 

pengimplementasiannya sehingga memerlukan waktu 

yang cukup panjang dan lama. 

d.  Perlunya persiapan mental yang cukup untuk 

menggunakan strategi pembelajaran  ini, dikarenakan 

tidak semuanya siswa dapat langsung menerima ataupun 

memahami strategi pembelajaran  tersebut. 

e.  Apabila mengajar kelas besar ataupun dengan jumlah 

murid yang sangat banyak,  strategi pembelajaran  ini 

kurang disarankan karena dapat memotong waktu 

pembelajaran dikarenakan untuk menemukan teori-teori 

dalam  pembelajaran. 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah hak siswa setelah mendapatkan 

pengalaman pendidikannya. Setelah kurikulum pada akhirnya 

siswa mendapatkan hasil akademik. Hasil belajar tersedia 

peranan penting dalam proses belajar. Tujuan utama yang 

ingin dicapai dan program pembelajaran adalah hasil belajar. 
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Itu dipelajari melalui hasil belajar Untuk mengetahui 

bagaimana siswa dapat memahami dan memahami materi.  

Adapun menurut pendapat para ahli sebagai berikut  

a. Menurut Hamalik hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengetahuan-pengetahuan, sikap-

sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. 

b. Menurut Dimyati dan Mudjiono “hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses 

belajar”.  

c. Menurut Hamalik “mendefinisikan hasil belajar sebagai 

tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar dalam 

mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan”.   

d. Sedangkan,  Winkel  mengemukakan  bahwa  “hasil 

belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai 

oleh seseorang”.
13

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat 

ditarik kesimpulan dan dipahami bahwa hasil belajar adalah 

suatu hasil yang telah dicapai oleh peserta didik setelah 

mengikuti proses belajar mengajar, hasil belajar ini dapat 

berwujud pengetahuan, sikap pemahaman, dan keterampilan 

yang diperoleh melalui kegiatan belajar. 

Dalam ranah keagamaan, belajar sudah menjadi suatu 

hal yang di waibkan bagi kaum muslim gunamemperoleh ilmu 

pengetahuan dalam rangka meningkatkan drajat kehidupan . 

perihal tersebut sesuai dengan yang di jelaskan dalam surat 

Q.S. Al-Mujadalah Ayat 11 tentang meningkatkan drajat 

orang-orang yang berilmu yaitu : 

 

                                                           
13 jihad, A.dan Abdul Haris.. EvaluasiPembelajaran. (Yogyakarta: Multi 

Presindo. 2012), Hlm. 45 
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ِلِس َفٱْفَسُحوا  يَ أَي َُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَُّحوا ِفى ٱْلَمجَ 
يَ ْفَسِح ٱللَُّه َلُكْم  َوِإَذا ِقيَل ٱنُشُزوا فَٱنُشُزوا يَ ْرَفِع ٱللَُّه ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا 

ٍت َوٱللَُّه ِبَما تَ عْ َمُلونَ  َخِبيرٌ   ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن ُأوتُوا ٱْلِعْلَم َدَرجَ 
Artinya  :Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Mujadalah :11)
14 

 
Ayat tersebut dimaksudkan sebagai pemahaman bahwa 

orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh tempat 

dan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Karena orang 

yang memiliki ilmu dan disertai dengan iman yang kuat dan 

sempurna, tidak ada kemenangan dalam menjalani kehidupan 

di muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah SWT. Hal itu akan 

meningkatkan derajat dan martabat orang-orang yang beriman 

dan berilmu. Sehingga ketika seseorang setelah mengetahui 

hasil ataupun prestasi belajar, maka diharapkan seorang 

tersebut dapat terus meningkatkan taraf keilmuannya dengan 

semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu 

wa ta’ala. 

Di jelaskan juga dalam firman allah SWT. Dalam surah 

(QS. Al Baqarah :269) 

 

ًرا اُْوِتيَ  فَ َقدْ  اْلِحْكَمةَ  ي ُّْؤتَ  َوَمنْ  ۗ  ي ُّْؤِتى اْلِحْكَمَة َمْن يََّشۤاُء   َخي ْ
ًرا اًْلَْلَبابِ  اُوُلوا ۗ  ِاًلَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما ۗ   َكِثي ْ  

 

Artinya Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia 

kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia 

                                                           
14 Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahanya , (Jakarta: Sygma, 

2009).Hlm, 534.  
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telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat 

mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai 

akal sehat. (QS. Al Baqoroh :269
15

) 
 
Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya. Maksudnya, bahwa Allah 

mengaruniakan hikmah kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-Nya, 

sehingga dengan ilmu dan dengan hikmah itu dia dapat 

membedakan antara yang benar dan yang salah, antara was-

was setan dan ilham dari Allah SWT. Alat untuk 

memperoleh hikmah ialah akal yang sehat dan cerdas, yang 

dapat mengenal sesuatu berdasarkan dalil–dalil dan bukti-

bukti, dan dapat mengetahui sesuatu menurut hakikat yang 

sebenarnya. 

Dalam proses melihat hasil belajar dilakukan suatu 

penilaian terhadap hasil pencapaian peserta didik dengan 

tujuan agar mengetahui apakah peserta didik mampu 

menguasai materi yang yang dipelajari atau kau belum 

memahami materi yang dipelajari. Penilaian adalah sebuah 

upaya ya yang dilakukan dan dikembangkan oleh suatu 

institusi pendidikan an-nur untuk menjamin tercapainya 

kualitas sebuah proses pendidikan serta kualitas kemampuan 

peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan. 

 Dalam penilaian hasil belajar banyak faktor yang dapat 

dilihat, penilaian dapat dilihat dari prestasi harian(formatif),  

nilai ulangan tengah semester(sub sumatif), dan nilai ulangan 

semester (Sumatif).
16

  Dalam proses penilaian prestasi harian 

sangat banyak faktor yang dapat ditinjau dalam penilaian 

tersebut, salah satunya yaitu dengan pemberian tes hasil 

belajar dengan ulangan harian. Dalam ulangan ini terdapat 

seperangkat soal  yang berkaitan dengan sub bab 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa pada hari itu, dengan 

                                                           
15 Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahanya, 

(Jakarta:Sygma,2009). Hlm 1035 
16 Ibid. Hlm. 79 

https://risalahmuslim.id/kamus/hikmah/
https://risalahmuslim.id/kamus/hikmah/
https://risalahmuslim.id/kamus/hikmah/
https://risalahmuslim.id/kamus/hikmah/
https://risalahmuslim.id/kamus/dalil/
https://risalahmuslim.id/kamus/dalil/
https://risalahmuslim.id/kamus/hakikat/
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adanya penilaian ulangan harian diharapkan seorang siswa 

dapat mengetahui sejauh mana prestasi hasil belajar yang 

telah ditempuhnya dan menjadi catatan evaluasi bagi dewan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran kedepannya. 

 Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hasil belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai 

seseorang setelah mendapatkan pengalaman belajar serta 

dibuktikan dengan adanya perubahan tingkah laku baik, 

emosional yang baik, serta perubahan yang mengarah kepada 

kebaikan. Hasil dan bukti belajar juga merupakan proses 

terjadinya perubahan tingkah laku pada orang, yang tadinya 

tidak tahu menjadi tahu dan yang tadinya tidak mengerti 

menjadi mengerti. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yaitu faktor kemampuan siswa dan faktor 

lingkungan, dan Banyak para ahli yang mengemukakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pada peserta 

didik. Ada yang ditinjau dari sudut internal peserta didik dan 

ada juga yang meninjau dari sisi eksternal peserta didik. 

Sehingga dapat diuraikan secara global bahwasanya faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta itu ada dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
17

 

a.  Faktor internal 

 Faktor internal atau  faktor dari dalam diri peserta 

didik yaitu sebuah keadaan ataupun kondisi jasmani dan 

rohani dari peserta didik. Faktor-faktor tersebut meliputi 

sebagai berikut: 

1)  Faktor jasmani,  yaitu meliputi dari kesehatan peserta 

didik meliputi dari seluruh segenap badan beserta 

bagian-bagiannya serta bebas dari penyakit, dalam 

artian tidak memiliki cacat tubuh yang dapat 

                                                           
17 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2003),. Hlm. 54-72. 
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menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna 

dalam proses pembelajaran. Dalam proses belajar, 

pancaindera yang memiliki peran penting adalah 

mata dan telinga. Melalui mata siswa dapat melihat 

berbagai hal baru yang sebelumnya tidak ia ketahui 

dan dengan telinga siswa mampu mendengarkan 

berbagai informasi yang dapat menjadi sumber 

belajar. 

2)  Faktor psikologis, yaitu setiap peserta didik pada 

dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-

beda  dan ini akan berpegaruh kepada proses dan 

hasil belajar masing-masing siswa. Sekurang-

kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam 

faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar, 

faktor-faktor ini adalah : intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan.  

b. faktor eksternal 

 faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu faktor-

faktor yang berasal dari lingkungan keluar dari peserta 

didik. Faktor-faktor tersebut meliputi sebagai berikut: 

1) Faktor keluarga. Siswa yang belajar akan menerima 

pengaruh dari keluarga berupa: cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

2) Faktor sekolah. Faktor sekolah yang mempengaruhi 

belajar ini mencakup strategi pembelajaran  

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa , 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah pelajaran 

dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan 

gedung, strategi pembelajaran  belajar dan tugas 

rumah. 

3) Faktor Masyarakat. Masyarakat sangat berpengaruh 

terhadap belajar siswa karena keberadaannya siswa 

dalam masyarakat. Seperti kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media yang juga berpengaruh 

terhadap positif dan negatifnya, pengaruh dari teman 
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bergaul siswa dan kehidupan masyarakat disekitar 

siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. 

4) Faktor sosial budaya, yaitu meliputi seperti adat 

istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian 

yang berada di sekitar tempat tinggal peserta didik 

dan lain sebagainya.
18

 

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor-faktor yang mereka 

mempengaruhi belajar, terutama iyalah faktor internal dan 

eksternal. Yang dimana hasil belajar adalah hasil yang 

diperoleh siswa melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaranpasti 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa, dan jika dalam 

pembelajaran aktif, maka siswa akan memperoleh hasil 

belajar yang baik. 

C. Sejarah Kebuayaan Islam  

1. Sejarah Kebudayaan Islam 

 Sejarah budaya Islam adalah kombinasi 3 suku kata yaitu 

sejarah, budaya dan Islam. Masing-masing suku kata ini dapat 

berisi secara individual. Dari tiga kata setidaknya ada 2 kata 

yang dijelaskan untuk membangun pemahaman tentang 

sejarah budaya Islam, yaitu sejarah dan budaya. 

 Kata sejarah dalam bahasa Indonesia adalah kata 

penyerapan bahasa Arab. Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia, kata sejarah (sains) ditafsirkan sebagai 

pengetahuan atau deskripsi peristiwa dan peristiwa yang 

benar-benar terjadi di masa lalu. Dalam hal sudut Indonesia, 

budaya berasal dari bahasa Sanskerta "Buddhayah, yaitu 

bentuk jamak Buddhi yang berarti Budi atau Alasan." Budaya 

adalah "hasil kegiatan batin dan penciptaan manusia seperti 

kepercayaan, seni dan kebiasaan."
19

  Islam secara estimologi 

                                                           
18  Toto Ruhimat DKK, Kurikulum & Pembelajaran, (Jakarta: Pt Rajag 

Rafindo Persada, 2012), Hlm. 140-141 
19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),  Hlm. 794. 
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berasal dari bahasa arab yaitu  Salima  yang berarti selamat 

sentosa. Dari kata Salima  di bentuk menjadi  

Aslama,Yaslumu,Islam.  Yang memiliki arti memelihara, 

tunduk, dan patuh. Maka dari pemaparan di atas, dapat di tarik 

kesimpulan bahwasanya pengertian sejarah kebudayaan Islam 

adalah pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa dan 

kejadian-kejadian mengenai kepercayaan,kesenian, dan adat 

istiaadat yang di lakukan oleh agama Islam. 

 Sejarah dan peradaban Islam merupakan bagian penting 

yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan kaum 

Muslimin dari masa ke masa. Betapa tidak, dengan 

memahami sejarah dengan baik dan benar, kaum Muslimin 

bisa bercermin untuk mengambil banyak pelajaran dan 

membenahi kekurangan atau kesalahan mereka guna meraih 

kejayaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Allah 

mengisyaratkan pentingnya belajar sejarah dalam firman-Nya 

(QS. Al-Fatihah: 6-7) 

 

ِهْم َغْيِر اْهِدنَا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم. ِصَراَط الَِّذيَن َأنْ َعْمَت َعَليْ 
 اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوًَل الضَّالِّينَ 

 

Artinya: “Tunjukkanlah kami kepada jalan yang 

lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri 

nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai 

dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (QS. Al-Fatihah: 

6-7)
20

 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan umat manusia 

untuk meneladani jalan lurus yang ditempuh oleh orang-orang 

yang mendapat nikmat, dan menghindari kesesatan orang-

orang yang dimurkai Allah. Guna merealisasikan hal tersebut, 

kita harus mencari tahu sejarah keberhasilan umat yang 

                                                           
20 Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahanya, 

(Jakarta:Sygma,2009).  
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selamat. Begitu juga, kita harus mengetahui dan mengkaji 

sebab-sebab kesesatan dan kebinasaan umat yang celaka 

mendapat murka-Nya. Itulah pentingnya belajar sejarah. 

Dalam beberapa firman yang lain, bahkan secara 

tegas Allah memerintahkan umat manusia mengunjungi 

tempat-tempat bersejarah, untuk mengetahui betapa berat 

akibat yang ditimpakan kepada mereka yang tidak mematuhi 

para rasul.Allah berfirman dalam (QS. Ar-Rum: 42) 

 ۗ  ا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبُل ُقْل ِسيُروا ِفي اِْلَْرِض فَاْنظُُرو 
َ  ُمْشرِِكين َأْكثَ ُرُهمْ  َكانَ   

Artinya: “Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka 

bumi dan perhatikanlah bagaimana (akibat) orang-orang 

yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-

orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar-Rum: 42)
21

 

Imam ats-Tsa’labi menjelaskan, ayat-ayat Alquran 

yang membicarakan tentang sejarah atau kisah-kisah umat 

terdahulu itu dua kali lipat lebih banyak dari pada ayat-ayat 

yang membicarakan tentang hukum halal haram. pentingnya 

mengkaji sejarah bagi kehidupan umat, dapat kita buktikan 

dengan banyaknya ayat-ayat Alquran yang berisi tentang 

kisah-kisah sejarah. 

2. Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Di dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

                                                           
21 Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahanya, 

(Jakarta:Sygma,2009).Hlm. 789 
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yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berakal budi, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
22

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu 

bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di 

Madrasa adalah Pendidikan Agama Islam, yang dimaksudkan 

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Berakhlak 

Mulia.pendidikan agama Islam di madrasah Aliyah di 

antaranya adalah Al-Quran Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan 

sejarah kebudayaan Islam.  Allah SWT berfirman dalam  (Q.S 

Al-Hasyr :18) 

َمت مَّا سٌ  فنَ  تَ نظُرات َُّقوا الل  َه َول   َغدٍ لِ  َقدَّ
Artinya : Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 

orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya(kejadian 

masa lalu) untuk hari esok (akhirat), (Q.S Al-Hasyr :18)
23

 

Ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk 

mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan 

sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang 

sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara 

historis. 

Sejarah kebudayaan Islam pada jenjang pendidikan 

madrasah aliyah dalam pembelajarannya menekankan 

siswanya untuk dapat mengambil ibrah dan hikmah dari 

sejarah Islam, karena Sejarah Kebudayaan Islam berisi tentang 

kisah dan peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan teladan untuk 

masa sekarang dan seterusnya. Di dalam sejarah sangat banyak 

yang dapat di pahami dan di pelajari di antaranya meneladani 

kejayaan tokoh Islam, dan dapat mengaitkan dengan fenomena 

                                                           
22 Nasional, D. P. (2003). Undang-undang republik Indonesia nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Language, 188, 22cm. 
23 Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahanya, 

(Jakarta:Sygma,2009).Hlm. 2311 
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sosial,budaya,politik,ekonomi dan ilmu pengetahuan.
24

 Sejarah 

kebudayaan iskam pada enang pendidikan madrasah aliyah 

banyak mempelajari tentang asal-usul,perkembangan,peranan, 

kebudayaan/peradapan Islam di masa lampau, mulai dari 

dakwah nabi muhammad pada periode mekah dan madinah, 

masa kepemimpiman Rosulullah  SAW., wafatnya Rosulullah, 

sampai perkembangan umat Islam dari zaman keemasan, 

zaman kemunduran, dan kebangkitan, Serta mempelajari 

perkembangan Islam di indonesia.  

3. Tujuan Dan Fungsi Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam 

sejarah budaya Islam memiliki fungsi yang sangat penting 

untuk pendidikan anak-anak. yaitu: 

a. Membantu peningkatan kepercayaan siswa dalam kerangka 

pembentukan Muslim, selain menumbuhkan rasa cinta dan 

kekaguman terhadap Islam dan budayanya. 

b. Menyediakan siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka 

di tingkat atau ketentuan yang lebih tinggi untuk menjalani 

kehidupan pribadi mereka, jika mereka putus sekolah. 

c. Mendukung pengembangan Islam saat ini dan masa depan, 

selain memperluas cakrawala pandangannya tentang 

makna Islam untuk kepentingan budaya manusia. 

Tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yaitu 

agas siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya 

mempelajari ajaran dasar, nilai dan norma Islam yang 

dibangun oleh Nabi Muhammad untuk mengembangkan 

budaya dan peradaban Islam. 

b. Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya waktu 

dan tempat yang merupakan proses masa lalu, sekarang, 

dan masa depan. 

                                                           
24Hidayati, Nur. Pelaksanaan pembelajaran sejarah kebudayaan islam 

berdasarkan kurikulum 2013 di madrasah aliyah negeri Karanganyar. Candi 9.1 

(2015): Hlm. 142-159. 

https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sejarah/article/view/5646 
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c. Latih kekuatan kritis siswa untuk memahami fakta historis 

dengan benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 

d. Menumbuhkan apresiasi dan apresiasi siswa terhadap 

warisan sejarah Islam sebagai bukti peradaban Islam di 

masa lalu. 
25

 

4. Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  

a. Tahap-tahap Perkembangan Islam di Asia Tenggara  

1) Kehadiran Para Pedagang Muslim (7 - 12 M)  

Fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses 

sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara, yang 

dimulai dengan kontak sosial budaya antara 

pendatang muslim dengan penduduk setempat. Pada 

fase pertama ini, tidak ditemukan data mengenai 

masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang 

cukup jelas mengenai hal ini baru diperoleh jauh hari 

kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 M / 7 H. 

Sangat mungkin dalam kurun abad ke 1 sampai 4 H 

terdapat hubungan perkawinan antara pedagang 

muslim dengan penduduk setempat, hingga 

menjadikan mereka beralih menjadi muslim. Tetapi 

ini baru pada tahap dugaan. Walaupun di Leran, 

Gresik, terdapat sebuah batu nisan bertuliskan 

Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 H / 

1082 M, namun dari bentuknya, nisan itu 

menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-16 

M seperti yang ditemukan di Campa, yakni berisi 

tulisan berupa do’a-do’a kepada Allah.
 26

 

2) Terbentuknya Kerajaan Islam (13 – 16 M)  

Pada fase kedua ini, Islam semakin 

tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan 

mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir 

abad ke-13, kerajaan Samudera Pasai sebagai kerajaan 

                                                           
25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan 

Bahasa Arab Di Madrasah,  Hlm 51-52  
26 Muhammad Khalil, Sejarah Kebudayaan Islam Kelas XII Kementerian 

Agama,(Jakarta : Kementerian Agama 2016.)Hlm. 25-40 
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Islam pertama di Indonesia merebut jalur 

perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya 

dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus 

berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri 

kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan 

Mansyur Syah (w. 1477 M), yang merupakan sultan 

keenam Kerajaan Malaka, telah membuat Islam 

sangat berkembang di Pesisir timur Sumatera dan 

Semenanjung Malaka. Adapun di bagian lain, 

khususnya di Jawa, saat itu sudah memperlihatkan 

bukti kuatnya peranan kelompok masyarakat muslim, 

terutama di pesisir utara.  

3) Pelembagaan Islam  

Pada fase ini sosialisasi dan dakwah Islam 

semakin tak terbendung dan berhasil masuk ke pusat-

pusat kekuasaan, merambah hampir ke seluruh 

wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan 

para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki 

berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, 

dan banyak diantara mereka menikah dengan 

penduduk pribumi. 

c. Sejarah perkembangan Islam di asia tenggara  

1) Sejarah Perkembangan Islam di Thailand  

Thailand biasa disebut juga Muangthai, atau 

Muangthai Risabdah, atau Siam, atau negeri Gajah 

Putih, terletak di sebelah utara Malaysia, dan sering 

dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah 

tangkai. Thailand berarti negeri yang merdeka, karena 

memang merupakan satu-satunya negeri di Asia 

Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan 

Barat atau negara lain. Di Thailand, negeri yang 

mayoritasnya beragama Budha, terdapat lebih dari 

10% penduduk muslim dari seluruh populasi 

penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih 67 

juta orang. Penduduk muslim Thailand sebagian besar 

berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di 
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Propinsi Pha Nga, Songkhla, Narathiwat, dan 

sekitarnya yang dalam sejarahnya adalah bagian dari 

Daulah Islamiyah Pattani. Islam masuk ke Thailand 

sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam 

di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisi 

kerajaan Pattani Raya (atau lebih dikenal oleh 

penduduk muslim Thai sebagai Pattani Darussalam). 

Pattani berasal dari kata Al-Fattani yang berarti 

kebijaksanaan atau cerdik karena di tempat itulah 

banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal. 

Perkembangan Islam di Thailand semakin 

pesat saat beberapa pekerja muslim dari Malaysia dan 

Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. 

Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand 

membangun beberapa kanal dan sistem perairan di 

Krung Theyp Mahanakhon (sekarang dikenal sebagai 

Propinsi Bangkok). Beberapa keluarga muslim 

bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan 

masjid sebagai sarana ibadah, sebuah masjid yang 

didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan 

komunitas muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid 

ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga 

Indonesia yang bekerja di Bangkok. 

2) Sejarah Perkembangan Islam di Kepulauan Sulu, 

Mindanau, Filipina  

Luas Mindanao ialah 94.630 km², lebih kecil 

10.000 km² dari Luzon. Pulau ini bergunung-gunung, 

salah satunya adalah Gunung Apo yang tertinggi di 

Filipina. Pulau Mindanao berbatasan dengan Laut 

Sulu di sebelah barat, Laut Filipina di timur, dan Laut 

Sulawesi di sebelah selatan. Jumlah penduduk 

Mindanau berkisar 19 juta orang dimana kurang lebih 

5 juta adalah muslim. Mindanao adalah pulau terbesar 

kedua di Filipina dan salah satu dari tiga kelompok 

pulau utama bersama dengan Luzon dan Visayas. 

Mindanao, terletak di bagian selatan Filipina, adalah 
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kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum 

muslim atau suku Moro yang sebagian besar adalah 

dari etnis Marano dan Tasaug. Moro adalah sebutan 

penjajah Spanyol bagi kaum muslim setempat. Pada 

masa itu mayoritas penduduk Mindanau dan pulau di 

sekitarnya adalah muslim. Peperangan untuk meraih 

kemerdekaan telah ditempuh oleh kaum muslim 

selama lima abad melawan para penguasa. Pasukan 

Spanyol, Amerika, Jepang dan Filipina belum berhasil 

meredam tekad mereka yang ingin memisahkan diri 

dari Filipina yang mayoritas penduduknya beragama 

Katolik.  

Pada saat sekarang, umat muslim hanya 

menjadi mayoritas di kawasan otonomi ARMM, The 

Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). 

ARMM di bawah kepemimpinan Misuari mencakup 

Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, dan Tawi-Tawi. 

ARMM dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1989 

sebagai daerah otonomi di Filipina Selatan, sebagai 

hasil dari kesepakatan damai antara MNLF dan 

pemerintah pusat Filipina. Ketika itu penduduk boleh 

menyatakan pilihannya untuk bergabung dalam 

wilayah otonomi muslim, dan hasilnya empat wilayah 

tersebut memilih untuk bergabung. Meskipun begitu, 

kesepakatan itu tidak cukup memuaskan sebagian 

pejuang muslim sehingga munculah Moro Islamic 

Liberation Front (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf. 

Kelompok ini bersumpah untuk menentang dan 

memboikot ARMM dan tetap memperjuangkan 

kemerdekaan. Meskipun pada saat sekarang MILF 

juga menerima otonami dengan syarat wilayah 

otonami ARMM diperluas dengan ditambahkan 

beberapa provinsi lagi sebagai tambahan. 

Bangsa Eropa pertama kali tiba di Filipina 

pada tahun 1521 dipimpin oleh Magellan yang 

kemudian dibunuh oleh kepala suku setempat dalam 
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peperangan. Kemudian Tentara Spanyol yang 

dipimpin Miguel Lopez Legaspi, yang tiba di pantai 

kepulauan Filipina pada tahun 1565, menghentikan 

perkembangan dakwah Islam pada tahun 1570 di 

Manila, yang menyebabkan terjadinya pertempuran 

selama berabad-abad masa pendudukan Spanyol. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa penjajahan Spanyol 

bermula pada tahun 1565 di salah satu pulau Filipina 

dan mereka segera mengetahui bahwa sebagian 

penduduk setempat beragama Islam. Di samping suku 

Maguindanao, suku lain yang bertempat tinggal di 

pulau Mindanao adalah suku Maranao yang 

merupakan kelompok muslim terbesar kedua di 

Filipina. Dari sekian banyak kelompok muslim 

Filipina, Maranao adalah yang terakhir memeluk 

Islam. Sufisme memengaruhi corak Islam di Maranao, 

terutama dalam hal kosakata dan musik ritual. Nama 

Bangsa Moro merujuk pada empat suku yang 

mendiami Filipina selatan, yaitu Tausug, Maranao, 

Maguindanao, dan Banguingui. 

3) Sejarah Perkembangan Islam di Malaysia  

Malaysia terletak di semanjung Malaka, Asia 

Tenggara. Malaysia yang ibu kotanya Kuala Lumpur 

mempunyai luas wilayah 332.370 Km2 atau 2,5 kali 

pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya mempunyai 

luas 1.036 Km menyeberangi laut China selatan, 

tepatnya di utara pulau Kalimantan dan lainnya ada di 

pulau Penang. Pada tahun 2002 jumlah penduduk 

Malaysia berkisar 22.229.040 jiwa, bahasa resminya 

bahasa Melayu. Sedangkan agama mayoritas Islam 

(53 %), Budha (17 %), Konghuchu, Tao, Chinese (11 

%), Kristen (8,6 %) dan Hindu (7 %).  

Malaysia terdiri dari dua bagian, Malaysia 

Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat merupakan 

sebuah semenanjung yang tepanjang di dunia, di 

bagian tengahnya membujur pegunungan dari utara ke 
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selatan. Pegunungan tersebut terdiri dari beberapa 

rangkaian sejajar. Negara ini dipisahkan ke dalam dua 

kawasan oleh Laut China Selatan. Malaysia 

berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, 

Brunai, dan Filipina. Malaysia terletak di dekat 

khatulistiwa dan beriklim tropika. Sebutan kepala 

negara Malaysia adalah Yang Dipertuan Agung dan 

pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana 

Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan 

sistem parlementer Westminister. Suku Melayu 

menjadi suku terbesar dari populasi penduduk 

Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-

Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. 

Bahasa Melayu dan agama Islam masing-masing 

menjadi bahasa dan agama resmi negara. 

a) Proses Masuknya Islam di Malaysia  

Sejarah masuknya Islam di Malaysia 

tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan 

Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di 

kawasan tersebut. Sebab, kerajaan-kerajaan di 

Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai 

Kerajaan Islam, dan oleh pedagang Gujarat, 

keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk 

mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar 

abad kesembilan. Dari sini dapat dipahami bahwa 

Islam sampai ke Malaysia lebih belakangan 

ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang 

sudah terlebih dahulu pada abad ketujuh. 

Berdasarkan keterangan ini pula, maka asal usul 

masuknya Islam ke Malaysia, sebagaimana 

dikemukakan Azyumardi Azra, datang dari India, 

yakni Gujarat dan Malabar. Sejak sebelum Islam 

datang ke wilayah Asia Tenggara, Malaysia 

berada di jalur perdagangan dunia yang 

menghubungkan kawasan-kawasan Arab dan 

India dengan wilayah China, dan dijadikan tempat 
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persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang 

amat penting. Maka tidak heran jika wilayah ini 

juga menjadi pusat bertemunya berbagai 

keyakinan dan agama (a cross-roads of religion) 

yang berinteraksi secara kompleks.  

b) Perkembangan Islam di Malaysia  

Azyumardi Azra menyatakan bahwa tempat 

asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk 

di Malaysia, sedikitnya ada tiga teori.  

Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam 

datang langsung dari Arab (Hadramaut).  

Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat 

dan Malabar.  

Ketiga, Islam datang dari Benggali (kini 

Banglades).  

Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam 

di Nusantara termasuk di Malaysia, kita dapat 

merujuk pada pernyataaan Ahmad M. Sewang, 

bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di 

Nusantara memperlihatkan dua pola yang 

berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu 

oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian 

berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan 

atas atau elite penguasa kerajaan. Kedua, Islam 

diterima langsung oleh elite penguasa kerajaan, 

kemudian disosialisasikan dan berkembang ke 

masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut 

bottom-up, dan pola kedua biasa disebut top-

down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang 

pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. 

4) Sejarah Perkembangan Islam di Brunai Darussalam  

Islam mulai berkembang dengan pesat di 

Kesultanan Brunai sejak Syarif Ali diangkat menjadi 

Sultan ke-3 Brunai pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali 

adalah seorang Ahlul Bait dari keturunan cucu 

Rasulullah SAW, Hasan, sebagaimana tercantum 
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dalam Batu Tarsilah atau Prasasti dari abad ke-18 M 

yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunai 

Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunai 

Darussalam terus berkembang pesat. Sejak Malaka 

yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan 

kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 

1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke 

Brunai. Masuknya para ahli agama membuat 

perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke 

masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam 

semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan 

Bolkiah (sultan ke-5) yang wilayahnya meliputi 

Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan 

Balabac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, 

Matanani, dan utara Pulau Palawan.  

Di masa Sultan Hassan (sultan ke-9), 

masyarakat Muslim Brunai memiliki institusi-institusi 

pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap 

memiliki peran penting dalam memandu negara 

Brunai ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan 

Sultan Hassan ini, undang-undang Islam, yaitu 

Hukum Qanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian, 

diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Di 

samping itu, Sultan Hassan juga telah melakukan 

usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain 

dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar 

UndangUndang Agama dan Mahkamah Qadhi tahun 

1955.  

Majelis ini bertugas memberikan dan 

menasihati sultan dalam masalah agama dan ideologi 

negara. Untuk itu, dibentuk Jabatan Hal Ehwal 

Agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam, 

baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun 

kepada masyarakat luas. Langkah lain yang ditempuh 

sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi 

sebagai pandangan hidup rakyat Brunai. Pada tahun 
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1888-1983, Brunai berada di bawah kekuasaan 

Inggris. Brunai merdeka sebagai negara Islam di 

bawah pimpinan sultan ke29, yaitu Sultan Hassanal 

Bolkiah Mu’izzuddin wad Daulah, setelah 

memproklamasikan Sejarah Peradaban Islam 

Kurikulum 2013 155 kemerdekaannya pada 31 

Desember 1983. Gelar Mu’izzuddin wad Daulah 

(Penata Agama dan Negara) menunjukkan ciri 

keIslaman yang selalu melekat pada setiap raja yang 

memerintah.Pada tanggal 19 Desember 1846, pulau 

Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James 

Brooke. Sedikit demi sedikit wilayah Brunai jatuh ke 

tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaan dagang 

dan pemerintahannya sampai dengan wilayah Brunai 

kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris di 

tahun 1984.  

Pada saat yang sama, Persekutuan Borneo 

Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di 

Timur Laut Borneo. Pada tahun 1888, Brunai menjadi 

sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan 

Britania dengan kedaulatan dalam negerinya, tetapi 

dengan urusan luar negeri tetap diawasi Britania. Pada 

4 Januari 1979, Brunai dan Britania Raya telah 

menandatangani Perjanjian Kerjasama dan 

Persahabatan. Perjanjian tersebut berisi 6 pasal. 

Akhirnya setelah 96 tahun di bawah pemerintahan 

Inggris Brunai resmi menjadi negara merdeka di 

bawah Sultan Hassanal Bolkiah pada 1 Januari 1984, 

Brunai Darussalam telah berhasil mencapai 

kemerdekaan sepenuhnya.  

Brunai merdeka sebagai negara Islam di 

bawah pimpinan sultan ke29, yaitu Sultan Hassanal 

Bolkiah Mu’izzuddin wad Daulah. Panggilan resmi 

kenegaraan sultan adalah Yang Maha Mulia Paduka 

Sri Baginda. Gelar Mu’izzuddin wad Daulah (penata 

agama dan negara) menunjukkan ciri keIslaman yang 
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selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. 

Kerajaan Brunai Darussalam adalah negara yang 

memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional 

dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara 

dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai 

Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan 

dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan 

beberapa Menteri, yang dipilih dan diketuai oleh 

Sultan sendiri. Untuk kepentingan penelitian agama 

Islam, pada tanggal 16 September 1985 didirikan 

pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan 

program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-

pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat 

pameran perkembangan dunia Islam. 

D. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih bersifat 

sementara yang belum dibuktikan kebenarannya sehingga masih 

membutuhkan pembuktian berupa jawaban terhadap rumusan 

masalahan penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan. Adapun hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut: 

H0 : strategi pembelajaran inkuiri tidak memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di 

Madrasah Aliyah Riyadlus Shalihin 

Ha : strategi pembelajaran inkuiri memberikan pengaruh  

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah 

Aliyah Riyadlus Shalihin 
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